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ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Lei n.o 125/97

de 2 de Dezembro

A Assembleia da República decreta, nos termos dos
artigos 161.o, alínea c), e 166.o, n.o 3, da Constituição,
o seguinte:

Artigo 1.o

Criação

É criado o Museu da Região do Douro, adiante desig-
nado de Museu.

Artigo 2.o

Sede

O Museu tem uma estrutura polinuclear distribuída
por toda a Região do Douro, tendo a sua sede em Peso
da Régua.

Artigo 3.o

Âmbito

O Museu terá como âmbito a Região do Douro em
toda a sua diversidade cultural e natural.

Artigo 4.o

Tutela

1 — O Museu fica na tutela do Ministério da Cultura,
transitando, logo que instituída e no âmbito das suas
competências, para a respectiva região administrativa.

2 — As autarquias e as empresas públicas e privadas
podem associar-se ao projecto do Museu, colocando à
sua disposição colecções e serviços, nos termos que vie-
rem a ser acordados entre as partes.

3 — Será criado no âmbito do Museu, em termos a
regulamentar, um conselho de mecenas, aberto à par-
ticipação das entidades referidas no número anterior
e a personalidades que a título individual nele queiram
participar.

Artigo 5.o

Colecções

1 — Constituem património do Museu:

a) Os materiais de qualquer tipo que nele venham
a ser incorporados por aquisição, expropriação,
doação, dação em cumprimento, legado, oferta
ou cedência;

b) Os materiais de qualquer tipo que resultem da
sua actividade.

2 — As colecções serão reflexo da estrutura polinu-
clear do Museu, dele fazendo parte todas as fontes espi-
rituais e materiais que nele sejam incorporados.

3 — Poderão ser incorporados nas colecções do
Museu todo o tipo de valores culturais ou naturais liga-
dos à produção, história e comércio dos vinhos da
Região do Douro, designadamente do vinho generoso
do Douro (vinho do Porto).

Artigo 6.o

Atribuições

1 — O Museu tem como atribuições:

a) Reunir, identificar, documentar, investigar, pre-
servar, conservar e exibir ao público todas as
fontes históricas e antropológicas, espirituais e
materiais de todo o património cultural e natural
da Região do Douro, em particular o ligado
à produção, promoção e comercialização dos
vinhos da Região do Douro, em especial do
vinho generoso (vinho do Porto);

b) Promover e apoiar, em qualquer tipo de suporte,
no País e no estrangeiro, a publicação, edição,
realização e exibição de materiais e de estudos
de carácter científico e ou divulgativo da Região,
do seu património, do Museu e das suas
colecções;

c) Promover exposições, congressos, conferências,
seminários e outras actividades de carácter
semelhante.

2 — O Museu prossegue as suas atribuições nas áreas
da museografia, da investigação e da acção cultural, nos
termos dos artigos 1.o e 2.o do Decreto-Lei n.o 45/80,
de 20 de Março.

Artigo 7.o

Classificação

1 — Após a constituição do Museu, serão desenca-
deados pelo departamento governamental competente,
no prazo de 60 dias, os procedimentos necessários à
classificação e incorporação no Museu do Arquivo da
Companhia Geral de Agricultura das Vinhas do Alto
Douro, nos termos e para os efeitos da Lei n.o 13/85,
de 6 de Julho.

2 — Poderão ser também classificados, com vista à
sua eventual incorporação no Museu, nos termos da
legislação regulamentar, materiais e colecções existentes
noutras instituições, designadamente na Casa do Douro
e no Instituto do Vinho do Porto.

Artigo 8.o

Comissão instaladora

1 — No prazo de 60 dias após a publicação da pre-
sente lei o Ministério da Cultura procederá à consti-
tuição de uma comissão instaladora, a qual, presidida
por um representante do Ministério, integrará institui-
ções intimamente ligadas à Região Demarcada do
Douro, no respeito pela realidade histórica, cultural,
económica e social da Região.

2 — No prazo de 120 dias após a tomada de posse
a comissão instaladora elaborará:

a) Proposta para instalação da sede do Museu;
b) Proposta de diploma regulamentar do Museu.

Artigo 9.o

Disposições finais

O Ministério da Cultura tomará as medidas neces-
sárias para a entrada em funcionamento dos órgãos do
Museu no prazo de 60 dias após a apresentação das
propostas pela comissão instaladora.
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Artigo 10.o

Entrada em vigor

Sem prejuízo do disposto no artigo 8.o, o presente
diploma entra em vigor na data da publicação da lei
do Orçamento do Estado para 1998.

Aprovada em 9 de Outubro de 1997.

O Presidente da Assembleia da República, António
de Almeida Santos.

Promulgada em 5 de Novembro de 1997.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendada em 13 de Novembro de 1997.

O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira
Guterres.

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Aviso n.o 304/97

Por ordem superior se torna público que em 18 de
Setembro e em 28 de Outubro de 1997 foram emitidas
notas, respectivamente por Portugal e pela Croácia, em
que se comunica ter sido aprovado o Acordo entre a
República Portuguesa e a República da Croácia sobre
a Promoção e a Protecção Recíproca de Investimentos
e respectivo Protocolo e cumpridas as respectivas for-
malidades constitucionais internas.

Por parte de Portugal o Acordo foi aprovado pela
Resolução da Assembleia da República n.o 42/97 e pelo
Decreto do Presidente da República n.o 42/97, publi-
cados no Diário da República, 1.a série-A, n.o 140, de
20 de Junho de 1997.

Nos termos do n.o 1 do artigo 13.o da Resolução da
Assembleia da República n.o 42/97, de 20 de Junho,
o Acordo entra em vigor em 27 de Novembro de 1997.

Direcção-Geral das Relações Bilaterais, 6 de Novem-
bro de 1997. — O Subdirector-Geral, João Pedro Leone
Zanatti Rodrigues.

Aviso n.o 305/97

Por ordem superior se faz público que, segundo comu-
nicação do Secretário-Geral das Nações Unidas, o
Governo da Ucrânia depositou em 13 de Maio de 1997
o instrumento de ratificação à Convenção Quadro das
Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, de 1992.

Esta Convenção entrou em vigor para a Ucrânia a
11 de Agosto de 1997.

A referida Convenção foi aprovada, para ratificação,
por Portugal, nos termos do Decreto n.o 20/93, de 21 de
Junho, segundo o Diário da República, 1.a série-A,
n.o 143, de 21 de Junho de 1993.

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais, 12 de
Novembro de 1997. — O Director de Serviços das Orga-
nizações Económicas Internacionais, João Perestrello
Cavaco.

Aviso n.o 306/97

Por ordem superior se faz público que, segundo comu-
nicação do Secretário-Geral das Nações Unidas, o
Governo do Burundi depositou em 6 de Janeiro de 1997
o instrumento de ratificação à Convenção Quadro das
Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, de 1992.

Esta Convenção entrou em vigor para o Burundi a
6 de Abril de 1997.

A referida Convenção foi aprovada, para ratificação,
por Portugal, nos termos do Decreto n.o 20/93, de 21 de
Junho, segundo o Diário da República, 1.a série-A,
n.o 143, de 21 de Junho de 1993.

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais, 12 de
Novembro de 1997. — O Director de Serviços das Orga-
nizações Económicas Internacionais, João Perestrello
Cavaco.

Aviso n.o 307/97

Por ordem superior se faz público que, segundo comu-
nicação do Secretário-Geral das Nações Unidas, o
Governo de Singapura depositou em 29 de Maio de
1997 o instrumento de ratificação à Convenção Quadro
das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, de 1992.

Esta Convenção entrou em vigor para a Singapura
a 27 de Agosto de 1997.

A referida Convenção foi aprovada, para ratificação,
por Portugal, nos termos do Decreto n.o 20/93, de 21
de Junho, segundo o Diário da República, 1.a série-A,
n.o 143, de 21 de Junho de 1993.

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais, 12 de
Novembro de 1997. — O Director de Serviços das Orga-
nizações Económicas Internacionais, João Perestrello
Cavaco.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Decreto-Lei n.o 335/97

de 2 de Dezembro

Pelo artigo 24.o do Decreto-Lei n.o 158/96, de 3 de
Setembro, na redacção dada pelo artigo 1.o do Decre-
to-Lei n.o 107/97, de 8 de Maio, foi criado o Fundo
de Estabilização Tributário (FET), cujo activo será
afecto ao pagamento de suplementos atribuídos em fun-
ção de particularidades específicas da prestação de tra-
balho dos funcionários da Direcção-Geral dos Impostos
e da Direcção-Geral de Informática e Apoio aos Serviços
Tributários e Aduaneiros, bem como a obras sociais.

Na verdade, o elevado grau de especificidade das fun-
ções associadas à cobrança coerciva de impostos e a
necessidade de ocorrer em tempo útil às solicitações
daquele tipo de processos, bem como aos processos
especiais de regularização de dívidas, exige um esforço
adicional dos funcionários respectivos, os quais, aliás,
são ainda confrontados com um volume considerável
de processos e procedimentos cuja regularização para
níveis compatíveis com uma administração fiscal
moderna e justa só é possível com um empenhamento
significativo dos seus intervenientes.

O estímulo a este empenho encontra-se indexado,
precisamente, ao volume de trabalho e esforço suple-
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mentares que estas tarefas exigem, para além dos pro-
cedimentos normais de funcionamento.

Assim:
Nos termos do n.o 2 do artigo 198.o da Constituição,

o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.o

Objecto

O presente decreto-lei tem por objecto a definição
das linhas orientadoras da atribuição dos suplementos
a que se refere o n.o 4 do artigo 24.o do Decreto-Lei
n.o 158/96, de 3 de Setembro, com a redacção que lhe
foi dada pelo Decreto-Lei n.o 107/97, de 8 de Maio,
bem como os órgãos e o regime financeiro do Fundo
de Estabilização Tributário, adiante designado por FET.

Artigo 2.o

Natureza do Fundo de Estabilização Tributário

O FET tem a natureza de fundo autónomo, não per-
sonalizado, do Ministério das Finanças, gerido nos ter-
mos previstos no presente decreto-lei e na portaria a
que se refere o n.o 5 do artigo 24.o do Decreto-Lei
n.o 158/96, de 3 de Setembro, na redacção que lhe foi
dada pelo Decreto-Lei n.o 107/97, de 8 de Maio.

Artigo 3.o

Suplementos

1 — Os suplementos a que se refere o n.o 4 do
artigo 24.o do Decreto-Lei n.o 158/96, de 3 de Setembro,
na redacção que lhe foi dada pelo artigo 1.o do Decre-
to-Lei n.o 107/97, de 8 de Maio, visam estimular e com-
pensar a produtividade do trabalho dos funcionários e
agentes da Direcção-Geral dos Impostos (DGCI) e da
Direcção-Geral de Informática e Apoio aos Serviços Tri-
butários e Aduaneiros (DGITA), sendo o seu valor o
resultante da aplicação de uma percentagem ao ven-
cimento base referente aos respectivos cargos e cate-
gorias, o qual será o do índice do 1.o escalão, nos casos
em que a estrutura salarial inclua vários escalões.

2 — As condições de atribuição de compensações de
produtividade e outros suplementos, a sua suspensão
e redução, a percentagem a que se refere o número
anterior, bem como a periodicidade do pagamento,
serão definidas por portaria do Ministro das Finanças.

3 — O abono para falhas atribuído ao pessoal das
tesourarias da Fazenda Pública é considerado para
efeito do valor a que se refere o n.o 1 do presente artigo.

4 — O montante dos suplementos integra, para todos
os efeitos, a remuneração dos funcionários e agentes,
estando sujeito aos descontos legais, incluindo os res-
peitantes à aposentação.

Artigo 4.o

Reservas

Sem prejuízo do que definir a portaria a que se refere
o n.o 5 do artigo 24.o do Decreto-Lei n.o 158/96, de
3 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pelo
Decreto-Lei n.o 107/97, de 8 de Maio, as reservas do

FET, constituídas pela diferença positiva entre o total
de receitas e rendimentos percebidos e os suplementos
e despesas de gestão pagos, serão denominadas nos
seguintes activos:

a) Títulos de dívida pública ou outros garantidos
pelo Estado;

b) Obrigações, títulos de participação ou outros
títulos negociáveis de dívida, incluindo as obri-
gações de caixa;

c) Depósitos à ordem ou a prazo.

Artigo 5.o

Receitas

1 — Constituem receitas do FET:
a) Os montantes previstos no n.o 3 do artigo 24.o

do Decreto-Lei n.o 158/96, de 3 de Setembro,
na redacção que lhe foi dada pelo artigo 1.o
do Decreto-Lei n.o 107/97, de 8 de Maio;

b) Os rendimentos resultantes das aplicações finan-
ceiras que em seu nome forem efectuadas;

c) O produto da alienação e do reembolso de valo-
res do seu activo;

d) As receitas próprias da Direcção-Geral dos
Impostos que, no âmbito da legislação orgânica
deste organismo, lhe forem afectas;

e) Outras receitas que lhe venham a ser atribuídas.

2 — É vedado ao FET contrair empréstimos.
3 — Os procedimentos necessários para a contabili-

zação das receitas do FET obedecerão às normas defi-
nidas no regime de administração financeira do Estado.

Artigo 6.o

Despesas

Constituem despesas do FET:

a) O pagamento dos suplementos a que se refere
o artigo 3.o;

b) O pagamento a obras sociais que vier a ser deci-
dido pelo conselho de administração;

c) As despesas de funcionamento e gestão.

Artigo 7.o

Equilíbrio financeiro

1 — Em cada ano económico o montante de com-
pensações de produtividade e outros suplementos pagos,
bem como as restantes despesas, não pode exceder 80%
do valor do activo do fundo contabilizado a 31 de
Dezembro do ano anterior.

2 — A diferença encontrada nos termos do número
anterior constitui a reserva a que se refere o artigo 4.o

3 — Quando as verbas disponíveis para pagamento
das compensações de produtividade e outros suplemen-
tos não permitirem que sejam atingidos os valores fixa-
dos para os mesmos, o valor máximo das compensações
de produtividade e outros suplementos para os dife-
rentes cargos e categorias diminuirá na mesma propor-
ção da diferença entre as verbas necessárias e as
disponíveis.
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4 — Em nenhuma circunstância poderá haver trans-
ferência de verbas adicionais do orçamento do Estado
para o FET.

Artigo 8.o

Órgãos

São órgãos do FET:

a) O conselho de administração;
b) A comissão de fiscalização.

Artigo 9.o

Conselho de administração

1 — O conselho de administração tem a seguinte
composição:

a) Director-geral dos Impostos, que será o pre-
sidente;

b) Director-geral da Informática e Apoio aos Ser-
viços Tributários e Aduaneiros;

c) Director de serviços de Planeamento e Esta-
tística da DGCI;

d) Director dos Serviços Financeiros da DGCI;
e) Dois funcionários, sendo um da DGCI e outro

da DGITA, a designar pelos respectivos direc-
tores-gerais.

2 — Nas suas faltas e impedimentos, os membros refe-
ridos nas alíneas a) e b) do número anterior serão subs-
tituídos pelos subdirectores-gerais por eles designados
e os referidos nas alíneas c) e d) pelos respectivos subs-
titutos legais.

3 — A duração do mandato dos membros referidos
na alínea e) do n.o 1 do presente artigo é de dois anos,
renováveis por igual período.

Artigo 10.o

Competências do conselho de administração

1 — Compete ao conselho de administração:

a) Assegurar o regular funcionamento do FET e
elaborar e aprovar o respectivo orçamento
anual;

b) Decidir sobre as aplicações dos recursos finan-
ceiros do FET e, para o efeito, negociar e acor-
dar com as instituições do sistema monetário
e financeiro;

c) Elaborar a conta de gerência do FET;
d) Decidir sobre o montante das verbas anuais des-

tinadas ao pagamento dos suplementos e ao
financiamento de obras sociais.

2 — O presidente do conselho de administração pode
encarregar algum ou alguns dos seus membros do
desempenho permanente de actividades que tenham a
ver com a gestão ou o funcionamento do FET.

Artigo 11.o

Comissão de fiscalização

1 — A comissão de fiscalização é composta por dois
funcionários da DGCI e um da DGITA, a designar pelo
Ministro das Finanças.

2 — O presidente da comissão será eleito pelos res-
pectivos membros de entre os referidos no número
anterior.

Artigo 12.o

Competências da comissão de fiscalização

Compete à comissão de fiscalização:

a) Emitir parecer sobre os orçamentos e as contas
de gerência do FET;

b) Acompanhar a actuação do conselho de admi-
nistração e formular a este órgão as recomen-
dações que entenda necessárias, tendo em vista
o regular funcionamento do FET, o seu equi-
líbrio financeiro, a rendibilidade das aplicações
dos seus recursos e a defesa dos interesses dos
funcionários e agentes quanto ao pagamento
dos suplementos e à realização de obras sociais;

c) Pronunciar-se sobre os assuntos que lhe sejam
submetidos pelo conselho de administração.

Artigo 13.o

Apoio e instalações

1 — O apoio técnico e administrativo necessário ao
funcionamento do FET e aos seus órgãos será fornecido
pelos serviços da DGCI e da DGITA.

2 — O FET funcionará nas instalações da DGCI e
ou da DGITA que lhe forem atribuídas para o efeito.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 3
de Outubro de 1997. — António Manuel de Oliveira
Guterres — António Luciano Pacheco de Sousa Franco.

Promulgado em 13 de Novembro de 1997.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendado em 17 de Novembro de 1997.

O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira
Guterres.

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Decreto-Lei n.o 336/97

de 2 de Dezembro

A concessão e a revalidação de cartas e de licenças
de condução impõem, nos termos da alínea b) do n.o 1
do artigo 126.o do Código da Estrada, que os detentores
de tais títulos possuam capacidade física, mental e psi-
cológica suficientes para o exercício, com segurança, da
condução de veículos a motor.

A fim de serem aferidos aqueles requisitos, mostra-se
necessário submeter os candidatos a condutor, bem
como os condutores, a provas de avaliação.

A Directiva n.o 91/439/CEE, do Conselho, de 29 de
Julho, que versa a habilitação legal para conduzir e cuja
transposição para o direito interno importa assegurar,
dispõe, no seu anexo III, as linhas mestras pelas quais
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se devem pautar as legislações nacionais no que respeita
às condições físicas e mentais mínimas a exigir aos con-
dutores, consoante a categoria que integram.

Convém, deste modo, regulamentar os exames médi-
cos e psicológicos a que os candidatos e condutores
devem ser submetidos, bem como o modo como devem
ser efectuados, as autoridades com competência para
a sua realização, as causas de reprovação e as limitações
admissíveis, por forma a conformar o direito interno
com a norma europeia.

Assim:
Ao abrigo do disposto no n.o 2 do artigo 6.o do Decre-

to-Lei n.o 114/94, de 3 de Maio, e nos termos da alínea a)
do n.o 1 do artigo 198.o da Constituição, o Governo
decreta o seguinte:

Artigo 1.o

É aprovado o Regulamento de Inspecções para Ava-
liação da Aptidão Física, Mental e Psicológica dos Con-
dutores, cujo texto se publica em anexo ao presente
diploma e dele é parte integrante.

Artigo 2.o

São revogados os artigos 39.o a 42.o do capítulo VI,
secção I, do Regulamento do Código da Estrada, apro-
vado pelo Decreto n.o 39 987, de 22 de Dezembro de
1954.

Artigo 3.o

O Regulamento referido no n.o 1 entra em vigor
30 dias após a sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 14
de Outubro de 1997. — António Manuel de Carvalho Fer-
reira Vitorino — Alberto Bernardes Costa — Maria de
Belém Roseira Martins Coelho Henriques de Pina.

Promulgado em 13 de Novembro de 1997.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendado em 17 de Novembro de 1997.

O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira
Guterres.

REGULAMENTO DE INSPECÇÕES PARA AVALIAÇÃO
DA APTIDÃO FÍSICA, MENTAL E PSICOLÓGICA DOS CONDUTORES

CAPÍTULO I

Classificação

Artigo 1.o

Classificação dos condutores

1 — Para efeitos deste Regulamento, os candidatos
a condutor e os condutores são classificados num dos
seguintes grupos:

Grupo 1 — candidatos ou condutores de veículos
das categorias A, B, B+E, de tractores agrícolas,
de máquinas agrícolas ou industriais cujos pesos

máximos não excedam 3500 kg, de motociclos
de cilindrada não superior a 50 c. c. e de
ciclomotores;

Grupo 2 — candidatos ou condutores de veículos
da categoria B que pretendam exercer a con-
dução de ambulâncias, de veículos de bombeiros,
de táxis, de automóveis de passageiros de alu-
guer, de automóveis ligeiros de transporte esco-
lar e de mercadorias perigosas, bem como os
candidatos ou condutores de veículos das cate-
gorias C, D, C+E, D+E e de máquinas agrícolas
ou industriais cujos pesos máximos sejam supe-
riores a 3500 kg.

Artigo 2.o

Âmbito da classificação

A classificação referida no número anterior é apli-
cável aos candidatos a condutores e aos titulares de
carta ou de licença de condução quando da emissão
ou renovação dos respectivos títulos, consoante a cate-
goria de veículos a que pretendam habilitar-se ou este-
jam habilitados a conduzir.

CAPÍTULO II

Avaliação dos examinandos

Artigo 3.o

Exames de avaliação

1 — Os exames para avaliação da aptidão física e men-
tal são efectuados através de inspecção normal, especial
ou junta médica, de acordo com a categoria de veículos
a que os examinandos pretendam habilitar-se ou estejam
habilitados a conduzir, a sua idade e as condições físicas
ou mentais.

2 — A avaliação da aptidão psicológica é efectuada
através de exame psicológico a realizar pela entidade
competente.

Artigo 4.o

Disposições comuns

1 — Dos exames médicos que concluam pela apro-
vação do condutor ou do candidato a condutor é emitido
um atestado médico com a validade de seis meses e
um boletim de inspecção dos modelos a aprovar por
despacho conjunto dos directores-gerais da Saúde e de
Viação.

2 — Sempre que em exame médico se verifique defi-
ciência que não implique reprovação mas imponha a
observância de determinadas condições, essas restrições
são expressamente registadas no atestado e averbadas
na própria carta ou licença de condução e ainda no
livrete do veículo quando impliquem alterações às suas
características.

3 — O médico ou a junta médica pode solicitar exa-
mes complementares, pareceres médicos especializados,
exame psicológico ou outros elementos necessários para
fundamentar a decisão, bem como, no caso da inspecção
especial, solicitar a cooperação do médico assistente do
examinando.

4 — Sem prejuízo da avaliação da aptidão física, o
examinando mandado submeter a exame psicológico por
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determinação legal só pode obter ou renovar a carta
ou licença de condução quando obtiver classificação de
apto naquele exame.

5 — Não pode ser emitida ou renovada carta ou
licença de condução ao examinando considerado inapto
em inspecção médica ou junta médica.

6 — Do resultado da inspecção normal ou da ins-
pecção especial de que não seja interposto recurso ou
da junta médica que conclua pela inaptidão do exa-
minando é dado conhecimento à Direcção-Geral de Via-
ção pela autoridade de saúde competente.

Artigo 5.o

Inspecções normais

1 — A inspecção normal é efectuada por qualquer
médico no exercício da sua profissão.

2 — São submetidos a inspecção normal os exami-
nandos do grupo 1, bem como os candidatos a con-
dutores da categoria B do grupo 2.

Artigo 6.o

Termo da inspecção normal

1 — No termo da inspecção normal que conclua pela
aptidão do examinando o médico preenche o boletim
de inspecção e emite o correspondente atestado.

2 — Os documentos referidos no número anterior
devem ser entregues no serviço de saúde da área da
residência do examinando.

3 — O serviço de saúde arquiva o boletim de ins-
pecção e devolve o atestado com a indicação de que
aquele ficou arquivado.

4 — Quando em inspecção normal surjam dúvidas
sobre a aptidão física, mental ou psicológica do exa-
minando, seja este considerado inapto ou se verifique
motivo para submissão a inspecção especial ou exame
psicológico, o médico deve relatar essas circunstâncias
no boletim de inspecção e enviá-lo, no prazo de quarenta
e oito horas, à autoridade de saúde da área de residência
daquele.

Artigo 7.o

Causas de reprovação em inspecção normal

1 — Deve ser reprovado em inspecção normal o exa-
minando que apresente limitação incompatível com o
exercício da condução de veículo a motor e ainda aquele
que apresente alguma das seguintes limitações:

a) Acuidade visual cujos valores, após correcção
óptica, se necessário, sejam inferiores a 5/10
num dos olhos e 8/10 no outro;

b) Discromatopsia, hemeralopia, estrabismo, nis-
tagmo, diplopia, afacia, ausência de visão bino-
cular, campo visual inferior a 150 o no plano
horizontal e doenças oculares progressivas;

c) Acuidade auditiva, sem ou com correcção por
aparelho de prótese, cuja perda média no
melhor ouvido, medida nas frequências de
500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz e 4000 Hz, ultrapasse
os 40 dB;

d) Síndromas vertiginosos permanentes ou paro-
xísticos;

e) Lesões ou deformidades, em especial dos mem-
bros ou coluna vertebral, que possam impedir
uma manobra eficaz do veículo e dos seus
comandos e reduzam com carácter duradouro
ou progressivo a capacidade para a condução;

f) Doenças cardiovasculares graves que possam
expor o condutor a uma falência súbita do seu
sistema cardiovascular ou provocar uma alte-
ração súbita das funções cerebrais, nomeada-
mente lesões vasculares, arritmias, hipertensão
arterial, angina de peito, enfarte do miocárdio
e existência de estimulador cardíaco (pace-ma-
ker);

g) Diabetes mellitus ou outra doença endócrina
grave que possa pôr em risco a condução;

h) Doenças do sistema nervoso, como encefalite,
esclerose em placas, miastenia grave ou doenças
hereditárias do sistema nervoso associadas a
uma atrofia muscular progressiva e a alterações
miotónicas congénitas, doenças do sistema ner-
voso periférico, sequelas de traumatismo do sis-
tema nervoso central ou periférico, lesões medu-
lares, epilepsia e doenças cerebrovasculares e
suas sequelas;

i) Perturbações mentais congénitas ou adquiridas
por doença, traumatismo ou intervenção neu-
rocirúrgica que traduzam redução apreciável
das capacidades mentais, incluindo atrasos men-
tais e perturbações de comportamento graves
de senescência, perturbações graves da capa-
cidade de discernimento, de comportamento e
de adaptação, ligados à personalidade, suscep-
tíveis de modificar a capacidade de julgamento
ou que, de algum modo, impliquem diminuição
da eficiência ou segurança na condução;

j) Dependência em relação ao álcool ou impos-
sibilidade de dissociar a condução do consumo
do álcool;

l) Dependência ou consumo de substâncias estu-
pefacientes ou psicotrópicas ou de medicamen-
tos susceptíveis de comprometer a segurança na
condução;

m) Doenças do sistema hematopoiético que, pelo
seu carácter crónico ou progressivo, possam
reduzir a capacidade para a condução;

n) Insuficiência renal grave;
o) Transplante de órgãos ou implante artificial que

possa influir sobre a aptidão para a condução;
p) Inaptidões do foro psicofísico, perceptivo ou

cognitivo e perturbações personalísticas ou
relacionais;

q) Qualquer situação clínica não contemplada nas
alíneas anteriores mas susceptível de constituir
ou provocar incapacidade funcional que com-
prometa a segurança rodoviária.

2 — Sem prejuízo do disposto nas alíneas a) e e) do
número anterior, em inspecção normal o médico pode
admitir as seguintes tolerâncias:

a) Correcção visual por meio de lentes de contacto,
desde que o examinando seja portador de ates-
tado emitido por médico oftalmologista que cer-
tifique a boa tolerância das lentes e acuidade
visual não inferior à prevista na alínea a) do
n.o 1;
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b) Ausência de até três dedos em cada uma das
mãos, desde que os polegares estejam íntegros
e haja suficiente presa em cada mão;

c) Sindactilia ou polidactilia nas mãos, desde que
haja suficiente presa em cada mão;

d) Ausência de dedos dos pés.

3 — O condutor aprovado ao abrigo da tolerância pre-
vista na alínea a) do número anterior deve exibir, jun-
tamente com o seu título de condução, atestado emitido
por médico oftalmologista, há menos de dois anos, com-
provativo de que as lentes são bem toleradas e de que
possui visão compatível com a condução de veículos
do grupo a que pertence.

Artigo 8.o

Inspecção especial

Considera-se inspecção especial, para efeitos do pre-
sente Regulamento, o exame efectuado pela autoridade
de saúde da área da residência constante do bilhete
de identidade, da carta ou da licença de condução do
examinando.

Artigo 9.o

Sujeição a inspecção especial

1 — Os condutores do grupo 2, incluindo os da cate-
goria B, reprovados em inspecção normal, bem como
os do grupo 1 com mais de 64 anos de idade, são sempre
submetidos a inspecção especial.

2 — A inspecção especial deve ainda ser efectuada
nas situações seguintes:

a) Por proposta do médico que efectuou a inspec-
ção normal;

b) A requerimento do examinando reprovado em
inspecção normal;

c) A solicitação do condutor que adquira doença,
deficiência física ou perturbação mental suscep-
tível de limitar a sua capacidade para o exercício
da condução;

d) A solicitação do condutor que pretenda retirar
alguma restrição por se ter alterado a situação
que conduziu à sua imposição;

e) Quando for requerida por examinando consi-
derado apto em inspecção especial anterior, ao
abrigo das tolerâncias indicadas nalguma das
tabelas constantes do quadro anexo;

f) A requerimento do examinando reprovado em
inspecção especial, quando se modifiquem ou
desapareçam as causas que deram origem à
reprovação;

g) Quando solicitada por titular de licença de con-
dução estrangeira para qualquer das categorias
C, D, C+E e D+E que requeira a troca por
carta de condução nacional;

h) Por iniciativa da autoridade de saúde da área
de residência do condutor, quando tome conhe-
cimento de factos susceptíveis de pôr em dúvida
a sua capacidade física ou mental para o exer-
cício da condução com segurança;

i) Por determinação da Direcção-Geral de Viação
ou dos tribunais, nos termos da legislação
aplicável.

3 — Caso o examinando não compareça à inspecção
especial determinada ao abrigo das alíneas a), h) e i)
ou solicitada ao abrigo da alínea c) do número anterior
nem justificar devidamente a sua falta no prazo de
10 dias, a autoridade de saúde deve desse facto dar
conhecimento à Direcção-Geral de Viação.

Artigo 10.o

Aprovação em inspecção especial

1 — É aprovado pela autoridade de saúde em ins-
pecção especial o examinando que não sofra de
nenhuma das limitações enumeradas no artigo 7.o ou
que, sofrendo de alguma ou algumas daquelas limita-
ções, estas caibam na tabela de tolerâncias constante
do quadro anexo ao presente diploma, consoante o
grupo a que pertença.

2 — O candidato ou condutor da categoria B cujas
limitações físicas, mentais ou psicológicas lhe não per-
mitam pertencer ao grupo 2 pode ser aprovado para
o grupo 1, com a restrição de não poder conduzir veí-
culos do grupo 2.

Artigo 11.o

Restrições

1 — O examinando com rigidez ou malformações da
coluna vertebral, com ausência ou impotência funcional
total ou não de qualquer membro que seja declarado
apto pela autoridade de saúde, fica sujeito a uma ou
às duas restrições seguintes, bem como a quaisquer
outras julgadas necessárias:

a) Uso obrigatório de prótese eficiente;
b) Interdição de conduzir veículo que não tenha

a necessária e eficiente adaptação.

2 — O examinando que tenha visão num olho igual
ou inferior a 1/10 ou perda funcional total da visão de
um olho é considerado monocular e só pode ser decla-
rado apto para o grupo 1 após exame efectuado por
médico oftalmologista comprovativo de que possui, pelo
menos:

a) A condição de monovisual há mais de três meses
e se encontra adaptado;

b) Acuidade mínima no olho útil, com ou sem cor-
recção óptica, de 8/10;

c) Campo visual e visão crepuscular do olho útil
normal;

d) Percepção de profundidade e de avaliação das
distâncias compatível com a condução.

3 — O examinando do grupo 1 que sofra de afacia
bilateral corrigida por óculos ou por meio de lentes
de contacto pode ser aprovado em inspecção especial,
desde que tenha decorrido um período de adaptação
não inferior a três meses e, em exame oftalmológico,
comprove possuir a visão de, pelo menos, 8/10 em cada
olho. As lentes intra-oculares não são consideradas
vidros correctores.

4 — O examinando aprovado na inspecção especial
a que se referem os n.os 2 e 3 do presente artigo, bem
como o aprovado ao abrigo da tolerância prevista na
alínea a) do n.o 2 do artigo 7.o, apenas deve conduzir
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veículos com pára-brisas inamovível ou, no caso de o
não possuir, deve usar capacete provido de viseira ou
óculos de protecção.

5 — O examinando aprovado em inspecção especial
nos termos dos n.os 1 a 3 pode ficar sujeito a novas
inspecções com a periodicidade determinada pela auto-
ridade de saúde que o inspeccionou.

Artigo 12.o

Nova inspecção especial

1 — O examinando considerado apto pelos serviços
de saúde ao abrigo de qualquer das tolerâncias indicadas
nas tabelas constantes do quadro anexo deve solicitar
directamente à autoridade de saúde da área da sua resi-
dência as futuras inspecções a que tenha de se submeter.

2 — O condutor que adquira qualquer doença ou defi-
ciência susceptível de limitar a sua capacidade para a
condução com segurança deve solicitar inspecção espe-
cial antecipada à autoridade de saúde da área da sua
residência, a qual será gratuita.

3 — Os médicos que, no decorrer da sua actividade
clínica, tratem condutores que tenham sido atingidos
por doença ou deficiência, crónica ou progressiva, ou
detectem perturbações do foro psicológico susceptíveis
de afectar a segurança na condução, devem aconselhá-
-los a solicitar inspecção especial à autoridade de saúde
da área da sua residência e notificar do facto aquela
autoridade, sob a forma de relatório clínico fundamen-
tado e confidencial.

4 — As autoridades de saúde devem mandar apre-
sentar a inspecção especial os condutores residentes na
área da sua jurisdição a respeito dos quais surjam dúvi-
das sobre a aptidão física, mental e psicológica para
o exercício da condução.

Artigo 13.o

Termo da inspecção especial

1 — No termo da inspecção especial a autoridade de
saúde regista no boletim o seu resultado e emite o ates-
tado médico, com as restrições impostas, caso as haja.

2 — Ao atestado médico deve ser junto o parecer
psicológico quando este seja determinado por disposição
legal.

3 — Quando em inspecção especial a autoridade de
saúde tenha dúvidas fundamentadas sobre a aptidão do
examinando ou verifique a existência de deficiência física
omissa nas tabelas de tolerâncias previstas no quadro
anexo que, contudo, não considere inabilitante para o
exercício da condução, deve propor a submissão do exa-
minando a junta médica.

Artigo 14.o

Juntas médicas

1 — Em cada região de saúde existe uma junta
médica.

2 — As juntas médicas são constituídas por um pre-
sidente, dois vogais efectivos e dois vogais suplentes,
nomeados pelo director-geral da Saúde, sob proposta
do delegado regional de saúde.

Artigo 15.o

Sujeição a junta médica

1 — Podem ser submetidos a junta médica, a realizar
na região de saúde com jurisdição na área da sua resi-
dência, os examinandos que:

a) Sejam propostos pela autoridade de saúde que
realizou a inspecção especial;

b) Tendo sido reprovados em inspecção especial,
recorram da decisão para a Direcção-Geral da
Saúde;

c) A Direcção-Geral da Saúde mande examinar
por lhe suscitarem fundadas dúvidas sobre a sua
aptidão para o exercício da condução.

2 — Os processos dos examinandos submetidos a
junta médica, objecto de parecer de aprovação e cujas
limitações não se encontrem contempladas na tabela
constante do quadro anexo ou que ultrapassem as tole-
râncias nele contempladas devem ser remetidos à Direc-
ção-Geral da Saúde para decisão final.

Artigo 16.o

Exames psicológicos

1 — Os exames psicológicos referidos no n.o 2 do
artigo 3.o destinam-se a avaliar a aptidão psicofísica,
perceptivo-motora e cognitiva, bem como os factores
personalísticos e relacionais relevantes, para o exercício
da condução ou susceptíveis de influenciar o seu
desempenho.

2 — Os exames psicológicos podem ser realizados
pela Direcção-Geral de Viação ou por laboratório de
psicologia público ou privado.

3 — São obrigatoriamente efectuados pela Direcção-
-Geral de Viação ou por entidade com a qual tenha
celebrado protocolo os exames psicológicos determi-
nados:

a) Ao abrigo do disposto no n.o 1 do artigo 131.o
do Código da Estrada ou do artigo 7.o do Decre-
to-Lei n.o 190/94, de 18 de Julho;

b) Para efeitos do disposto no Decreto-Lei n.o 381/89,
de 28 de Outubro (reclassificação de motoristas
da Administração Pública);

c) Pelos tribunais, nos termos do n.o 2 do artigo
131.o do Código da Estrada;

d) Por autoridades médicas (autoridades de saúde
ou juntas médicas).

4 — Devem também ser submetidos a exame psico-
lógico os condutores cujos títulos forem cassados ao
abrigo do artigo 150.o do Código da Estrada.

5 — Os exames psicológicos efectuados pela Direc-
ção-Geral de Viação ou por entidade com a qual tenha
celebrado protocolo têm a validade de um ano, sendo
o parecer vinculativo sempre que seja desfavorável.

Artigo 17.o

Exames de candidatos da categoria D e de transporte
de mercadorias perigosas

1 — Os examinandos habilitados ou que pretendam
habilitar-se a carta válida para a condução de veículos
da categoria D ou para a condução de veículos de trans-
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porte de mercadorias perigosas devem ser submetidos
a exame psicológico a realizar em qualquer laboratório
público ou privado.

2 — O exame referido no número anterior tem a vali-
dade de um ano, podendo, porém, a Direcção-Geral
de Viação, a qualquer altura, mandar submeter a novo
exame os examinandos acerca dos quais surjam fundadas
dúvidas sobre a sua capacidade para o exercício da con-
dução com segurança.

3 — O exame psicológico ordenado pela Direcção-
-Geral de Viação, nos termos do número anterior apenas
pode ser realizado numa das entidades mencionadas
no n.o 3 do artigo 16.o

Artigo 18.o

Aptidão psicológica

1 — Nos exames psicológicos devem ser avaliadas as
aptidões e os factores psicossociais seguintes:

A) Aptidões:
I — Visuais:

1) Acuidade visual ao longe;
2) Visão cromática;
3) Visão estereoscópica;
4) Forias;
5) Campo visual;
6) Resistência ao deslumbramento;
7) Fadiga visual (acomodação).

II — Psicofísicas:

1) Tempos de reacção a estímulos estáticos:

1.1) Tempo de reacção simples a um estímulo
visual;

1.2) Tempo de reacção de escolha a dois ou
três estímulos visuais diferenciados cro-
maticamente;

2) Tempos de reacção a estímulos dinâmicos:

2.1) Tempo de reacção simples a um estímulo
visual;

2.2) Tempo de reacção de escolha a dois ou
três estímulos visuais diferenciados dina-
micamente.

III — Perceptivo-motoras:

1) Índice de tremura;
2) Coordenação visual-manual:

2.1) Tarefa de ritmo livre;
2.2) Tarefa de ritmo imposto;

3) Coordenação visual-manual-pedal em tarefa de
ritmo imposto.

IV — De integração de informação:

1) Inteligência geral;
2) Atenção:

2.1) Difusa/vigilância;
2.2) Distribuída;

3) Resistência a sobrecarga de processamento:

3.1) Integração de informação;
3.2) Fadiga visual (fusão).

B) Factores psicossociais:
I — Atitudes face à segurança rodoviária.
II — Motivação para a condução.
III — Personalidade:

1) Estabilidade emocional;
2) Responsabilidade;
3) Capacidade de decisão;
4) Capacidade de resistência à frustração;
5) Manifestações psicopatológicas.

2 — Os laboratórios de psicologia públicos ou pri-
vados que procedam a exames psicológicos de condu-
tores ou de candidatos a condutor devem cumprir a
metodologia estabelecida no número anterior.

Artigo 19.o

Causas de reprovação

Deve ser reprovado em exame psicológico o exami-
nando que apresente:

a) Níveis de acuidade visual inferiores aos limites
definidos no artigo 7.o e quadro I anexo, quando
não sejam susceptíveis de correcção;

b) Lentidão e tremuras manifestas;
c) Comportamentos que demonstrem descoorde-

nação motora;
d) Perturbação acentuada da atenção;
e) Comportamentos que revelem deterioração men-

tal, debilidade mental ou baixa resistência à
sobrecarga de processamento;

f) Comportamentos que traduzam atitudes ina-
daptadas face à segurança rodoviária;

g) Dependência de consumo de substâncias estu-
pefacientes ou psicotrópicas;

h) Dependência de consumo de bebidas alcoólicas;
i) Quadros psicóticos ou parapsicóticos;
j) Instabilidade emocional manifesta;
l) Síndromas cíclicos;

m) Agressividade e impulsividade ou irritabilidade
de tipo explosivo;

n) Quadros de agitação acentuada;
o) Quadros depressivos e comportamento anti-

-social.
Artigo 20.o

Novos exames psicológicos

1 — O examinando reprovado por força das alíneas
a) a f), j), m), n) e o) do artigo anterior pode requerer,
a qualquer das entidades mencionadas no n.o 3 do artigo
16.o, novo exame psicológico.

2 — O examinado reprovado por força das alíneas
g), h), i) e l) do artigo anterior deve submeter-se a tra-
tamento médico da especialidade e obter, no seu termo,
relatório médico detalhado sobre a eficácia do tra-
tamento.

3 — Na posse do relatório a que se refere o número
anterior, pode o examinando requerer novo exame psi-
cológico a qualquer das entidades mencionadas no n.o 3
do artigo 16.o

4 — Os novos exames psicológicos referidos nos n.os 1
e 3 não podem ser requeridos antes de decorrido o
prazo de, pelo menos, um ano sobre o exame anterior
que considerou o examinando inapto para o exercício
da condução.

5 — A entidade competente pode subordinar o exa-
minando a novos exames psicológicos periódicos.
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CAPÍTULO III

Disposições finais

Artigo 21.o

Documentos necessários

1 — Em todas as inspecções o examinando deve ser
portador dos impressos dos modelos referidos no n.o 1
do artigo 4.o e exibir o seu bilhete de identidade, bem
como a carta ou licença de condução de que eventual-
mente seja titular.

2 — Não é necessário apresentar o boletim de ins-
pecção nas inspecções especiais ou por junta médica
que tenham sido directamente precedidas de outra
inspecção.

Artigo 22.o

Atestados emitidos no estrangeiro

Caso o processo de exame ou de troca de carta ou
licença de condução estrangeira seja instruído com ates-
tado médico emitido em qualquer Estado membro da
União Europeia ou país da EFTA, a Direcção-Geral
de Viação remete à entidade de saúde da área de resi-
dência do requerente cópia daquele atestado.

Artigo 23.o

Códigos de restrições

Por portaria, são fixados códigos informáticos a aver-
bar nas cartas e licenças de condução, que traduzem
as restrições impostas aos seus titulares na sequência
de exame médico ou psicológico.

QUADRO I

Condutores do grupo 1 Condutores do grupo 2

Condições de visão . . . . . . . . . . . . Visão binocular normal de 5/10, com, pelo menos,
2/10 num dos olhos após correcção. Quando a
visão for igual ou inferior a 1/10 num dos olhos
ou seja utilizado apenas um olho, como no caso
da diplopia, terá que ser de, pelo menos, 8/10
no olho útil, com ou sem correcção, e aplicar-se-ão
os n.os 2 e 5 do artigo 11.o

Visão binocular normal de 8/10, com, pelo menos,
5/10 num dos olhos. Se estes valores forem atingidos
com correcção óptica, é necessário que a visão não
corrigida atinja, pelo menos, 1/10 em cada um dos
olhos ou a correcção com auxílio de óculos não
exceda mais ou menos oito dioptrias e não provoque
distorção do campo visual.

Ausência de acromatopsia.
Campo visual no plano horizontal maior ou igual

a 120o.

Se a correcção for feita com o auxílio de lentes de
contacto, estas devem ser bem toleradas.

Campo visual no plano horizontal de, pelo menos,
150o.

Ausência de acromatopsia ou protanopia.
Acuidade auditiva . . . . . . . . . . . . . A hipoacusia deve ser corrigida com prótese quando

a perda média no melhor ouvido, medida nas fre-
quências de 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz e 4000 Hz,
ultrapasse os 40 dB.

Mediante parecer favorável do médico da especia-
lidade, hipoacusia corrigida com prótese cuja perda
média nas frequências de 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz
e 4000 Hz não ultrapasse os 40 dB.

A surdez profunda deverá ser compensada, sempre
que possível, por prótese ou implante coclear,
sendo a aptidão condicionada a parecer de médico
da especialidade.

O veículo terá de possuir retrovisores exteriores
bilaterais.

Deficiências dos membros . . . . . . Categoria A e ciclomotores — nenhuma tolerância
além das indicadas nas alíneas a) a c) do n.o 2
do artigo 7.o

Nenhuma tolerância além das indicadas nas alíneas a)
a c) do n.o 2 do artigo 7.o

Categoria B — ausência parcial ou impotência fun-
cional de um dos membros superiores, desde que
o outro esteja íntegro e haja, quando possível, apa-
relho de prótese eficiente no primeiro.

Ausência ou impotência total de ambos os membros
inferiores, desde que o veículo esteja eficiente-
mente adaptado de modo ao condutor poder
manobrá-lo sem nunca largar o volante da direc-
ção.

Doenças cardiovasculares . . . . . . Nenhuma tolerância no caso de arritmia grave.
Quando o examinando for portador de estimulador

cardíaco, sofra de hipertensão arterial grave com
repercussões orgânicas, de angina de peito que
se manifeste em repouso ou na emoção ou tenha
antecedentes de enfarte do miocárdio, a aptidão
deve ser condicionada a parecer favorável do
médico cardiologista e ficará sujeito a controlo
médico regular.

Noutras situações cardiológicas a aptidão pode ser
condicionada à existência de parecer favorável de
médico cardiologista e sujeição a controlo regular,
se for caso disso.

Para além do referido para o grupo 1, no caso de
antecedentes de enfarte do miocárdio, deverá haver
ausência de angor, prova de Holter negativa e pare-
cer favorável de médico cardiologista.

A hipertensão arterial será causa de inaptidão se exis-
tir repercussão orgânica evidente ou quando não
esteja medicamente controlada ou esteja com medi-
cação susceptível de afectar a condução.

Se aprovado, o condutor deverá ser submetido a ins-
pecções médicas periódicas anuais ou de dois em
dois anos.

Diabetes mellitus . . . . . . . . . . . . . . Ausência de complicações oculares, nervosas ou car-
diovasculares ou acidose não compensada,
excepto mediante parecer favorável de médico
especialista.

Submissão a controlo médico regular.

Diabetes não insulinodependente e ausência de com-
plicações oculares, nervosas ou cardiovasculares ou
acidose não compensada.

Submissão a controlo médico regular.

Doenças do sistema nervoso . . . . Nenhuma tolerância, excepto se apoiada por parecer
de médico neurologista, e ainda, no caso de epi-
lepsia, ausência de qualquer ataque há, pelo
menos, dois anos.

Nenhuma tolerância, excepto no caso de epilepsia,
com a condição de não ter existido qualquer crise
depois dos cinco anos de idade.
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Condutores do grupo 1 Condutores do grupo 2

Dependência do álcool . . . . . . . . . Seis meses de abstinência, pareceres de médico psi-
quiatra e de exame psicológico favoráveis.

Se aprovado, deverá ser submetido a controlo
regular.

As mesmas tolerâncias que o grupo 1, devendo,
porém, a autoridade de saúde ter em consideração
os riscos associados à condução dos veículos deste
grupo.

Consumo regular de drogas e
medicamentos.

O médico examinador terá em consideração o tipo
e a dose de consumo e, quando julgado necessário,
exame psicológico e ou parecer médico adequado.

Tendo em consideração os riscos acrescidos para estes
condutores, o médico examinador terá em consi-
deração o tipo e a dose de consumo e, quando
julgado necessário, exame psicológico e parecer
médico adequado.

Doenças do tecido hematopoié-
tico.

O médico examinador terá em consideração a situa-
ção clínica do examinado e a evolução prevista
da doença antes de se decidir pela aptidão e tipo
de restrições a impor.

Mesma tolerância que para os condutores do grupo 1.

Insuficiência renal grave . . . . . . . Condicionada à situação clínica e a parecer de
médico da especialidade.

Se aprovado, deve ser submetido a inspecções médi-
cas periódicas de dois em dois anos.

Nenhuma tolerância.

Transplante ou implante artificial O médico examinador terá em consideração a situa-
ção clínica e parecer favorável de médico espe-
cialista da deficiência em causa.

A autoridade de saúde deverá ter em conta os riscos
adicionais ligados à condução dos veículos deste
grupo.

Se aprovado, deverá, se for caso disso, ser submetido
a controlo médico regular.
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